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Prítomní: 
A. Antalíková  
F. Bauer  
I. Frič 
V. Haľamová 
D. Chovancová  

M. Jánoš  
P. Krcho  
M. Litavec  
G. Magyarová 
K. Maťašová  

I. Moravcová  
I. Reváková  
M. Vasiľová 
M. Zibolen 

 
E. Oríšková (prizvaný krajský odborník), 
Hostia: D. Dolníková.  
 
Ospravedlnení:  E. Franková, M. Benedeková, H. Drobná, M. Huttová, M. Mošková, 
R. Mišová (prizvaný krajský odborník). 
 
 
Program zasadnutia výboru NS SPS 
 
PROGRAM:  

1. Kontrola uznesení 
• 8/2009 Sledovanie nozokomiálnych infekcií 
• 2/2011, 3/2011 a 4/2011 Odporúčané postupy súvisiace a podávaním vitamínu K, 

IDM, podviazaní pupočníka a  o diagnostike a liečbe syfilisu podľa uznesení 2, 3, 
4 a 7/2011 

• 7/2011 Podviazanie pupočníka po pôrode dieťaťa: postup bude publikovaný v 
časopise Gynekológia pre prax 

• 8/2011 Stanovisko s prioritami v slovenskej neonatológii 
• 5/2013 DRG  
• 10/2013 lieky na podporu laktácie 
• 1/2014 Zjednotený postup na terapiu celotelovou riadenou hypotermiou 
• 2/2014 Rastové grafy podľa Fentona 
• 3/2014 Návrh na zmenu perinatálnej analýzy 
• 4/2014 Návrh na zjednotený postup použitia ATB v perinatológii a v neonatológii 

2. Agenda predsedníčky NS SPS (Chovancová) 
3. Agenda hlavného odborníka MZ SR (Zibolen) 
4. Agenda predsedu NS SLK (Bauer) 
5. Transport novorodencov- aktuálna situácia  (Zibolen, Chovancová, krajskí odborníci 

pre neonatológiu) 
6. Pracovná skupina pre podporu dojčenia SPS  (Litavec) 
7. Konferencie v roku 2015: Košice- pediatrický kongres, Analýza perinatálnej mortality 

a morbidity Trstená, Neonatologický kongres a konferencia sestier – Bratislava, 
Respiračná podpora v neonatológii – Nové Zámky  (december, 2015) 

8. Cena za najlepšiu publikáciu v neonatológii za r. 2014 
9. Varia  
10. Diskusia  
11. Vyhlásenie volieb do výboru NS SPS v r. 2015 
12. Záver 
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Priebeh zasadnutia:  
 
1. Kontrola uznesení 

• 8/2009 Sledovanie nozokomiálnych infekcií: zapojene sú všetky pracoviská III 
a III+.  M. Litavec na MND bude prezentovať výsledky NI zo surveilance. 
(M. Litavec, vedúci lekári pracovísk III a III+). 

• 2/2011, 3/2011 a 4/2011 Odporúčané postupy súvisiace a podávaním vitamínu K, 
IDM, podviazaní pupočníka a  o diagnostike a liečbe syfilisu podľa uznesení 2, 3, 
4 a 7/2011 spracované D. Chovancovou sú odoslané na http://www.nspnz.sk/odd-
nov-sekcia.html. Výbor navrhuje spoluprácu pri zjednotení postupu s 
dermatovenerológmi (zodpovední D. Chovancová) 

• 8/2011 Hlavný odborník pre neonatológiu M. Zibolen opätovne odoslal na MZ SR 
stanovisko s prioritami v slovenskej neonatológii, neobdržal však z MZ SR žiadnu 
odpoveď. 

• 5/2013 DRG Vedúci lekári perinatologických centier mali za úlohu zosumarizovať 
v prostredí Excel vybrané výkony zadávané u novorodencov podľa závažnosti 
zdravotného stavu – úroveň I., II., III. a III+ a do decembra 2014 odoslať e-
mailom. Tieto doručili len dve pracoviská. Keďže v roku 2015 v máji došlo 
k vytvoreniu nového kódovníka pre DRG, požiadavka je znovu aktuálna pre 
všetky pracoviská zadávajúce DRG. Kódy výkonov je potrebné odoslať podľa 
nového kódovníka v prostredí Excel do jednotlivých PC, ktoré ich zosumarizujú 
a odošlú G. Magyarovej. Výbor navrhuje v budúcnosti osobné stretnutie na UDZS 
po získaní skúseností so zadávaním v DRG. (zodpovední vedúci lekári PC, G. 
Magyarová, D. Chovancová, I. Frič) 

• 10/2013 Na základe zhodnotenia údajov výbor NS SPS konštatoval, že užívanie 
Domperidonu na zvýšenie tvorby materského mlieka u rodičiek je neprípustné. 
Záverečné stanovisko je prezentované na web-ovej stránke odbornej spoločnosti: 
http://www.nspnz.sk/neonatal/Vyhlasenie_vyboru_NS_SPS-
lieky_s_obsahom_domperidonu.pdf 

• 1/2014 Zjednotený postup na terapiu celotelovou riadenou hypotermiou 
(http://www.nspnz.sk/neonatal/GuidelineRiadenaHypotermia_150209.pdf): bol 
upravený publikovaný na webovej stránke. Na základe vyjadrenia pracovnej 
skupiny a členov výboru bol tento postup schválený a je odporúčaný pri terapii 
všetkých pacientov s HIE II. a III. stupňa v dôsledku ťažkej asfyxie indikovaných 
na liečbu riadenou hypotermiou. 

• 2/2014 Rastové grafy podľa Fentona sú odporúčané pre používanie na 
pracoviskách v SR a dostupné na: 
http://www.nspnz.sk/neonatal/rastove_normy2013.pdf 

• 3/2014 Nové znenie perinatálnej analýzy: 
http://www.nspnz.sk/neonatal/analyza/analyza2014.doc 

• 4/2014 Návrh na zjednotený postup použitia ATB v perinatológii a v neonatológii: 
http://www.nspnz.sk/neonatal/antibiotika.pdf 

2. Agenda predsední čky NS SPS  (Chovancová): 
2.1. kritériá pre hodnotenie pôrodníc a neonatologických  pracovísk  bude Health 

Policy Institute pripravovať v spolupráci so SGPS a NS SPS. Je potrebné zaslať 
M. Korbelovi kritériá, ktoré považujeme za relevantné pri hodnotení 
neonatologických pracovísk. Návrh na hodnotenie od M. Korbela bol rozposlaný 
jednotlivým členom výboru. Stanovisko k návrhu M. Korbela ako aj k návrhu 
na neonatologické kritériá je potrebné zaslať D. Chovancovej do 18.6.2015 

2.2. S GPS zapracováva do svojich odporúčaní postupy FIGO, V. Halamová 
a D. Chovancová budú v spolupráci so SGPS podporovať aby BFHI mala aj zložku 
Mother and BFHI, teda aby obsahovala kroky nasmerované nielen k deťom ale aj 
k ich matkám, aby úvodná vzťahová väzba medzi matkou a dieťaťom bezprostredne 
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po pôrode ako aj v priebehu prvých dní počas hospitalizácie bola podporovaná 
celým zdravotníckym tímom 

2.3. Za dlhoročnú príkladnú prácu vo výbore NS SPS výbor jednoznačne odhlasoval 
zaslanie ďakovných listov M. Moškovej a E. Frankovej , ktoré informovali, že 
v ďalšom období už nebudú kandidovať na funkciu členov výboru NS SPS a zo 
svojej pozície ustúpili 

3. Agenda hlavného odborníka MZ SR  (Zibolen):  
3.1. Na list adresovaný MZ SR týkajúci sa priorít v neonatológii  neobdržal HO od MZ 

SR žiadnu odpoveď.  
3.2. Problematika transportov v neonatológii  je stále rozpracovanou a diskutovanou 

témou – viď príslušný bod tejto zápisnice.  
3.3. Niektoré pracoviská úrovne II, poslali žiados ť o preradenie na úrove ň I., 

vzhľadom k súčasnému obsadeniu lôžok touto skupinou novorodencov a potrebou 
posúvať stabilizované pôvodne extrémne nezrelé deti do spádových zdravotníckych 
zariadení vydal HO nesúhlasné stanovisko.  

4. Agenda predsedu NS SLK  (Bauer) 
4.1. Výbor jednomyseľne odsúhlasil zriadenie Národného registra novorodencov 

s hypoxicko ischemickou encefalopatiou . K jeho jednotlivým položkám sa 
členovia výboru vyjadria do 1. 7. 2015. Je k dispozícii na web-ovej stránke:  
http://www.nspnz.sk/neonatal/narodny_register_201505.doc 

4.2. Záznam o transporte novorodenca  je koncipovaný tak, aby odosielajúce, 
transportujúce i preberajúce pracovisko dokladovali stav takéhoto novorodenca, 
zároveň slúži aj ako dokumentácia pre neonatologické pracoviská. Výbor odporúča 
využívať tento Záznam o transporte novorodenca. Na základe pripomienok členov 
výboru bol tento Záznam prijatý s výhradami od dvoch členov. 
(http://www.nspnz.sk/neonatal/zaznam_o_transporte_novorodenca.pdf) 

4.3. Ambulancie pre deti s perinatálnou patológiou a riz ikom : SLS, SLK, HO podali 
protest proti vynechaniu ambulancie zo siete špecializovaných ambulancií. Niektoré 
zdravotne poisťovne neobnovujú zmluvy pre ďalšie uhrádzanie starostlivosti 
poskytovanej v týchto ambulanciách. Výbor sa uzniesol o oslovenie Zdravotníckeho 
výboru ako i opätovné zaslanie žiadosti o zaradenie takto koncipovaných ambulancií 
do siete.  

5. Výbor oslovilo združenie Ženské kruhy  so žiadosťou o podporu vytvárania vzťahovej 
väzby medzi matkou a dieťaťom v prvých dňoch po pôrode. Výbor vypočul zástupkyne, 
ktoré interpretovali výsledky vlastného internetového prieskumu zameraného na uvedenú 
problematiku. Výbor sa opakovane zaoberal a naďalej sa bude zaoberať problematikou 
zlepšovania kvality starostlivosti poskytovanej novorodencom a ich matkám, ako na 
úsekoch fyziologických novorodencov ako i na úsekoch starostlivosti o chorých 
a nezrelých novorodencov. 

6. Transport novorodencov  (Zibolen, Chovancová, krajskí odborníci pre neonatológiu): 
Súčasná problematika transportu novorodencov zahŕňa problémové body: využívanie 
transportnej techniky prislúchajúcej neonatologickým pracoviskám, zazmluvnenie 
neonatologického tímu s úhradou mzdy, transporty na špecializované pracoviská, 
transporty novorodencov, ktorí nevyžadujú transport v inkubátore, transporty 
novorodencov, ktorí sú hospitalizovaní na pediatrických pracoviskách. Zákon ustanovuje 
za transport pacienta zodpovednú ZZS, nie neonatologické pracoviská alebo 
poskytovateľov starostlivosti a preto je nevyhnutné upresniť niektoré vzťahy a vyjadrenia. 
Po rozsiahlej rozprave sa výbor ujednotil na znení stanoviska: Odborné stanovisko 
Neonatologickej sekcie SPS SLS k transportu novorodencov v SR je uvedené v prílohe 1 
tohto dokumentu 

7. Pracovná skupina pre podporu doj čenia SPS : M. Litavec informoval o súčasnom 
stave riešenia problematiky podpory dojčenia v SR a edukácie zdravotníckeho personálu 
ako i pripravovanom postupe certifikácie a recertifikácie nemocníc s titulom BFHI. 
Žiadosť o získanie titulu podali v súčasnosti 2 nemocnice, pričom v jednej už prebehla 
edukácia personálu, druhá je v prípravnej fáze.  
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8. Konferencie v roku 2015:   
8.1. XI. Slovenský pediatrický kongres, 4.-6. júna 2015 v Košiciach 
8.2. Celoslovenský rozbor perinatálnej a materskej morbidity a mortality za rok 2014, 

Nižná nad Oravou, 19. - 20. jún 2015 
8.3. Medzinárodný neonatologický kongres a XIII. Celoslovenská konferencia sestier 

pracujúcich v neonatológii, 12.-13. november 2015; Hotel TATRA****, Nám. 1. mája, 
Bratislava  

8.4. Respiračná podpora v neonatológii, Nové Zámky, 1. – 3. december, 2015 
9. Cena za najlepšiu publikáciu v neonatológii za r . 2014: Paulusová E., Maťašová K., 

Zibolenová J., Lučanová L., Kocvárová L., Zibolen M.: Very early postnatal changes in 
splanchnic circulation in term infants (In. Pediatr Radiol (2014) 44:274–278; DOI 
10.1007/s00247-013-2825-8), schválené jednomyseľne. 

10. Varia  
10.1. Vyšetrenie trisomie 21 M. Down do 24 hod od spracov ania vzorky:  jedná sa o 

genetické vyšetrenie zo steru bukálnej sliznice. Je možné dohodnúť telefonicky, 
kontakt na ambulanciu: 02 391 43 324 alebo na Doc. MUDr. Ondrejčáka  
02 391 43 323. 

10.2. Na základe informácie od výrobcu - spoločnosti GRIFOLS, bolo nahlásené ŠÚKL  
skon čenie dodávania lieku IGANTIBE 600 I.U./300 ml  (ŠUKL kód  57419) na trh 
SR.  V ďalšom kroku výrobca požiada MZ SR o vyradenie lieku z kategorizačného 
zoznamu. V súčasnosti už nedisponuje výrobca žiadnou skladovou zásobou tohto 
lieku. IMUNA PHARM  a.s.  Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany,  
SLOVAKIA. Hlavný odborník pre neonatológiu oznámi uvedenú skutočnosť MZ SR a 
vyžiada oficiálne stanovisko ohľadne ďalšieho postupu v neonatológii. 

10.3. Detské kardiocentrum Bratislava  požaduje aby každé dieťa odosielané k nim 
na hospitalizáciu bolo konzultované s ich pracovníkom na RAP. 

11. Vyhlásenie volieb do výboru NS SPS v r. 2015 : 
11.1. Výbor NS SPS sa uzniesol na voľbách korešpoden čnou  voľbou 
11.2. návrh volebnej komisie:  I. Hartmanová, R. Mišová, E. Orišková – D. Chovancová 

osloví navrhovaných členov, či súhlasia s ich účasťou vo volebnej komisii 
11.3. výbor navrhol vymenovať M. Benedekovú za čestnú členku výboru NS SPS – 

D. Chovancová prekonzultuje so SLS ako tento postup upravujú stanovy SLS 
11.4. Na novú kandidátku do volieb výboru NS SPS pre nasledujúce obdobie odhlasoval 

výbor nasledujúcich členov NS SPS:  
- F. Bauer  
- K. Demová 
- D. Dolníková  
- D. Chovancová  
- P. Krcho  
- M. Litavec  
- G. Magyarová  
- K. Maťašová  
- I. Moravcová  
- J. Nikolinyová 
- I. Reváková  
- M. Vasiľová 
- M. Zibolen 

11.5. dozorná rada:  
- A. Antalíková  
- M. Jánoš 

11.6. termín odovzdania hlasovacích lístkov bude 2.10.201 5 
11.7. čestní členovia výboru:  I. Frič, V. Halamová, M. Huttová, navrhovaná 

M. Benedeková 
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Závery a úlohy: 
 

8/2009 Sledovanie nozokomiálnych infekcií : pokračovať v surveilance 
a každoročne prezentovať výsledky (zodpovední: M. Litavec, vedúci lekári 
pracovísk III a III+). 

1/2015 Výbor navrhuje spoluprácu pri zjednotení postupu lie čby syfylisu  s 
dermatovenerológmi (zodpovední D. Chovancová, do najbližšieho zasadnutia 
výboru) 

5/2013 DRG: Vedúci lekári perinatologických centier zosumarizujú v prostredí Excel 
vybrané výkony v DRG podľa kódovníka platného od roku 2015 zadávané 
u novorodencov podľa závažnosti zdravotného stavu a do 1.11. 2015 odošlú 
e-mailom G. Magyarovej. Výbor navrhuje v budúcnosti osobné stretnutie na 
UDZS po získaní skúseností so zadávaním v DRG. (zodpovední vedúci lekári 
PC, G. Magyarová, D. Chovancová, I. Frič) 

1/2014 Zjednotený postup na terapiu celotelovou ria denou hypotermiou  
(http://www.nspnz.sk/neonatal/GuidelineRiadenaHypotermia_150209.pdf): je  
schválený a odporúčaný pri terapii všetkých pacientov s HIE II. a III. stupňa 
v dôsledku ťažkej asfyxie indikovaných na liečbu riadenou hypotermiou. 

2/2015 Kritériá pre hodnotenie pôrodníc a neonatolo gických pracovísk  bude 
Health Policy Institute pripravovať v spolupráci so S GPS a NS SPS. Zaslať D. 
Chovancovej pripomienky ku kritériám, ktoré pripravuje M. Korbeľ 
a k navrhovaným kritériám za neonatológiu do 18.6.2015 (zodpovední: 
členovia výboru NS SPS) 

3/2015 Za dlhoročnú príkladnú prácu vo výbore NS SPS výbor odsúhlasil zaslanie 
ďakovných listov  M. Moškovej a E. Frankovej (zodpovední: D. Chovancová)  

4/2015 Národný register novorodencov s HIE  - k jednotlivým položkám sa členovia 
výboru vyjadria do 1.7.2015. Je k dispozícii na web-ovej stránke:  
http://www.nspnz.sk/neonatal/narodny_register_201505.doc  
(zodpovední: členovia výboru NS SPS) 

5/2015 Záznam o transporte novorodenca    
(http://www.nspnz.sk/neonatal/zaznam_o_transporte_novorodenca.pdf) slúži 
ako odporúčaná dokumentácia pre neonatologické pracoviská (za 
informovanie všetkých pracovísk v spádovom regióne sú zodpovední vedúci 
lekári perinatologických centier, do 1.7.2015)  

6/2015 Ambulancie pre deti s perinatálnou patológio u a rizikom:  oslovenie 
Zdravotníckeho výboru a opätovné zaslanie žiadosti MZ SR o zaradenie takto 
koncipovaných ambulancií do siete (zodpovední: F. Bauer, D. Chovancová, M. 
Zibolen, G. Magyarová, P. Krcho, M. Vasiľová; termín: neodkladne) 

7/2015 Transport novorodencov  Odborné stanovisko Neonatologickej sekcie SPS 
SLS k transportu novorodencov v SR, je uvedené v prílohe 1 tohto dokumentu 
informovať výbor SPS  na najbližšom zasadnutí (M. Zibolen) a bude odoslané 
ministrovi zdravotníctva SR a štátnemu tajomníkovi MZ SR predsedníčkou 
spoločnosti. 

Voľby  do výboru NS SPS sa uskutočnia do 2.10.2015 
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Príloha 1  Odborné stanovisko Neonatologickej sekci e SPS SLS k transportu 
novorodencov v SR 

 
Hlasovanie: prijaté väčšinou hlasov, 1 sa zdržal hlasovania 
Miesto: zasadnutie výboru Neonatologickej sekcie SPS v Martine 
Dátum: 12. 5. 2015 
 
 
1. Novorodencom  pre účely odborného stanoviska k transportom novorodencov sa 

podľa výboru Neonatologickej sekcie SPS rozumie pacient, ktorý je od narodenia 
nepretržite  hospitalizovaný na novorodeneckom pracovisku. Ostatní sú 
považovaní za pacientov pediatrických.   

 
2. Účasť neonatologického špecializovaného tímu (neonatologická sestra resp. lekár) 

je pri transporte novorodenca indikovaná len v prípadoch, že je potrebný transport 
novorodenca komplexným inkubátorovým systémom. 

 
3. Transport novorodenca komplexným inkubátorovým systémom je nevyhnutný 

v prípadoch ventilačnej podpory novorodenca alebo v prípadoch, že si 
novorodenec pred transportom, počas neho i po ňom vyžaduje za účelom 
udržania termoneutrality prostredia pobyt v inkubátore.  Ostatní neonatologickí  
pacienti nie sú indikovaní na transport komplexným inkubátorovým systémom, 
nakoľko tento sa nepovažuje za fixačné transportné zariadenie  

 
4. V ostatných prípadoch je možné využiť transport záchrannou zdravotnou službou 

a vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou bez prítomnosti neonatologického 
tímu. Transport v tomto prípade vykonáva záchranár alebo lekár záchrannej 
zdravotnej služby resp. lekár vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.  

 
5. O spôsobe transportu a indikácii na transport komplexným inkubátorovým 

systémom rozhoduje lekár príslušného prijímajúceho neonatologického 
pracoviska úrovne III alebo III+. V prípade transportu mimo neonatologickú sieť 
rozhoduje lekár spádoveho pracoviska III resp. III+ v súlade s horeuvedenými 
článkami. 

 
6. V rámci transportu novorodencov na seba zo svojho regiónu si transport 

zabezpečuje prijímajúce pracovisko podľa platnej regionalizácie (úroveň III 
samostatne, úroveň III+ samostatne). 

 
7. V prípade potreby  transportu na špecializované pracovisko, transport  zabezpečí 

pracovisko, na ktorom je pacient hospitalizovaný (III, III+). Ak ide o prevoz 
pacienta z nemocnice úrovne I alebo II, prevoz zabezpečí spádové pracovisko (III, 
III+) podľa platnej regionalizácie, všetko v súlade s horeuvedenými článkami. 

 
 
 
 

Doc. MUDr. D. Chovancová PhD.  PhDr. G. Magyarová 
Predseda NS SPS                                                   Vedecký sekretár NS SPS 
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Zoznam uznesení a úloh NS SPS 
 
ČÍSLO / 
ROK 

ZNENIE ZODPOVEDNÝ SPLNIŤ DO STAV 

8/2009 Sledovanie nozokomiálnych 
infekcií 
 a informovanie o výsledkoch 

za sumarizáciu dát 
SR: M. Litavec 
zber údajov: 
D. Chovancová, 
F. Bauer, 
A. Ďurišová, 
E. Oríšková, 
R. Mišová, 
M. Mošková, 
H. Sedláčková, 
M. Jánoš, 
K. Maťašová, 
M. Vasiľová, 
P. Krcho, 
I. Reváková, 
A. Antalíková  
informovanie 
o výsledkoch:  
M. Litavec 

vždy do 1. marca 
nasledujúceho 
kalendárneho 
roka 
 
informovať 
o výsledkoch na 
celoslovenskej 
konferencii 2016 

plní sa 
priebežne, 
kontrola MND 
2016 

1/2011 Transport novorodenca: výbor 
NS SPS odporúča znovu zaslať 
požiadavku o akceptáciu 
pripraveného návrhu Odborného 
usmernenia pre transport 
novorodencov na MZ SR.  

M. Zibolen  
 

september 2013 
termín posunutý 
na jún 2014 

úloha 
transformovaná 
do nových 
požiadaviek 
7/2015 

2/2011 Podávanie vitamínu K D. Chovancová Do 30 dní 
odoslať späť 
stanovisko 

úloha splnená 
máj 2015 

3/2011 Výbor NS SPS odporúča vytvoriť 
definitívne znenie guidelinu na 
diagnostiku a liečbu syfilisu 

D. Chovancová. Do 30 dní 
odoslať späť 
stanovisko 

úloha splnená 
máj 2015 

4/2011 Výbor NS SPS odporúča vytvoriť 
definitívne znenie guidelinu na 
diagnostiku a liečbu IDM  

D. Chovancová Do 30 dní 
odoslať späť 
stanovisko 

úloha splnená 
máj 2015 

5/2011 Výbor NS SPS navrhuje, aby sa 
žiadosť o zmenu špecializačnej 
prípravy v neonatológii predložila 
na rokovanie zasadnutia výboru 
SPS SLS so žiadosťou aby bola 
následne adresovaná MZ SR 
odboru vzdelávania 

M. Zibolen do najbližšieho 
zasadnutia 
výboru SPS 

2014 máj - 
Úloha splnená, 
pripravuje sa 
legislatívna 
podoba. 

6/2011 Zaradenie surfaktantu medzi 
lieky skupiny „A“ 

  požiadavka 
pozastavená 

7/2011 Podviazanie pupočníka po 
pôrode dieťaťa 

D. Chovancová do výborovky na 
konci roka 2013 
 

publikované 
v časopise 
Gynekológia 
pre prax 

8/2011 Odoslať na MZ SR priority 
slovenskej neonatológie 
a žiadať o vyjadrenie ako sa 
budú riešiť 

M. Zibolen 
D. Chovancová 
 

koncom roka 
2013 
zopakovať v roku 
2014 
zopakované 
v roku 2015 bez 
odpovede MZ 
SR 

 

1/2013 Pri zavedení novej vyhlášky na 
definovanie živorodených 
a mŕtvorodených a potratených 
detí žiadať paralelne 
s uvedeným definova ť 
i zásady zahájenia paliatívnej 
starostlivosti v neonatológii .  

D. Chovancová Pri zavedení 
novej vyhlášky 
na definovanie 
živorodených 

požiadavka 
pozastavená 
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ČÍSLO / 
ROK 

ZNENIE ZODPOVEDNÝ SPLNIŤ DO STAV 

 
2/2013 žiadať v mene výboru NS SPS 

skríningové centrum v Banskej 
Bystrici o zaslanie výsledkov 
štúdie  týkajúcej sa 
rozšíreného skríningu DMP .  

D. Chovancová do mája 2013 splnené 

3/2013 pôrody doma:  list bude 
odoslaný Zdravotníckemu 
výboru NR SR ako i predsedovi 
SPS SLS a SGPS  

M. Zibolen  
D. Chovancová 

do mája 2013 list zaslaný 
generálnemu 
riaditeľovi 

4/2013 absolvovanie kurzov  KPR : 
Perinatologické centrá sledujú 
stav absolvovaných kurzov 
KPR vo svojom regióne, stav 
bude referovaný na najbližšom 
zasadnutí výboru NS SPS.  

vedúci lekári 
perinatologických 
centier 

do 31. októbra 
2013 

2014 máj úloha 
splnená, ďalšie 
kurzy na 
prelome 
2016/17 

5/2013 Výbor navrhuje osobné 
stretnutie na UDZS .  

M. Vasiľová.,  
F. Bauer, G. 
Magyarová, I. Frič 

do konca roka 
2013 

úloha 
pozastavená, 
zbierajú sa 
dáta 
o zadávaní do 
systému, 
transformované 
do úlohy 
5/2015 

6/2013 spolo čný postup S GPS 
a NS SPS SLS o ATB profylaxii  

D. Chovancová 
F. Bauer 

 publikované na 
web-e 

7/2013 jednotný postup pri hlásení 
transportov  
 

zodpovední za 
informovanie 
v regióne – vedúci 
lekári 
perinatologických 
centier 

informovať do 
31.7.2013 

úloha splnená 

8/2013 reakcie na materiály výboru NS 
SPS: každý člen výboru je na e-
mail týkajúci sa problematiky, 
ktorú rieši NS SPS povinný 
zaslať potvrdenie o tom, či 
uvedený e-mail obdržal 
a v prípade, že predmetom e-
mailu je požiadavka na 
vyjadrenie sa, musí 
v požadovanom termíne, odoslať 
odpoveď aj keď nepožaduje 
zmeny v prejednávanej veci  

členovia výboru NS 
SPS a krajskí 
odborníci pre 
neonatológou 

priebežne priebežne sa 
plní 

9/2013 transport krvných konzerv:  
dotknuté neonatologické 
pracoviská budú konzultovať 
KOS ohľadne transportu konzerv 
a prípadné pokračovanie 
problematiky bude riešené na 
ďalšom zasadnutí výboru NS 
SPS  

dotknuté 
neonatologické 
pracoviská 

najbližšie 
zasadnutie 
výboru koncom 
roka 2013 

úloha 
pozastavená 

10/2013 lieky na podporu laktácie:  M. 
Litavec preštuduje tieto prípravky 
a ich indikácie ako i 
kontraindikácie a predloží závery 
zistení výboru NS SPS na 
najbližšom zasadnutí výboru NS 
SPS  

M. Litavec najbližšie 
zasadnutie 
výboru koncom 
roka 2013 

úloha splnená 

11/2013 preklad novorodenca do 
spádovej NsP  pri preklade 
novorodenca späť do spádovej 
NsP je potrebné písať zdravotné 
dôvody prekladu  

informujú vedúci 
lekári PC 

informovať do 
31.7.2013 

úloha splnená 
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1/2014 Zjednotený postup na terapiu 

celotelovou riadenou 
hypotermiou  

vedúci lekári PC jeseň 2014 
pracovné 
stretnutie 

úloha splnená, 
postup na web-
e 

2/2014 Rastové  grafy podľa Fentona členovia výboru 
a krajskí odborníci 

od 1.7.2014 
používať 

zverejnené na 
web-e 

3/2014 Návrh na zmenu perinatálnej 
analýzy  

členovia výboru do 1.7.2014 
zaslať 
pripomienky 

zverejnené na 
web-e 

4/2014 Návrh na zjednotený postup 
použitia ATB v perinatológii 
a v neonatológii : Tento návrh 
jednotliví členovia výboru 
obdržali na zasadnutí. Svoje 
vyjadrenie k návrhu zašlú do na 
adresu: f.bauer@nspnz.sk 

členovia výboru NS 
SPS 

1.7.2014 zverejnené na 
web-e 

1/2015 spoluprácu pri zjednotení 
postupu lie čby syfylisu  s 
dermatovenerológmi 

D. Chovancová do najbližšieho 
zasadnutia 
výboru 

 

2/2015 pripomienky ku kritériám pre 
hodnotenie pôrodníc a 
neonatologických pracovísk  v 
spolupráci so SGPS a NS SPS a 
Health Policy Institute 

členovia výboru NS 
SPS  

do 18.6.2015  

3/2015 zaslanie ďakovných listov  M. 
Moškovej a E. Frankovej 

D. Chovancová do najbližšieho 
zasadnutia 
výboru 

 

4/2015 Národný register 
novorodencov s HIE 

členovia výboru NS 
SPS 

do 1.7.2015  

5/2015 Záznam o transporte 
novorodenca   - informovanie 
všetkých pracovísk v spádovom 
regióne 

vedúci lekári 
perinatologických 
centier 

do 1.7.2015  

6/2015 Žiadosť o zaradenie Ambulancií  
pre deti s perinatálnou 
patológiou a rizikom  do siete 

F. Bauer, D. 
Chovancová, M. 
Zibolen, G. 
Magyarová, P. Krcho, 
M. Vasiľová 

neodkladne  

7/2015 Transport novorodencov – 
informova ť o stanovisku výbor 
SPS 

M. Zibolen na najbližšom 
zasadnutí výboru 
SPS 

 

 
 

 


